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 ما المقصود بالشخصنة ؟؟؟؟؟؟؟

الشخصنة أعمى قيمة سموكية يحققيا المتعمم 
بالربط وتعميق ما تعمم ببنائو الفكري وسموكياتو، فتصبح 
جزًءا من شخصيتو، وال يصل إلييا إال إذا أوجد ترابًطا 

وأفكار مختمفة، وتمثميا بمعتقداتو، وفسرىا بين ِقيم 
بإتقان، وىي ما تسمى مرحمة التنظيم، التي يرتفع إلييا 

بممارساتو إليجاد قيمة المعرفة، وتكون ناتًجا حتميًّا لتجاوبو وتفاعمو في عممية التعمم، 
وتجاوزه لمرحمة االستقبال؛ فيي عممية تراكمية يتوقف حدوث السموك األعمى بتجاوز 

  .يدف السموكي األدنىال
 US Department Education's 2016 National Educational عرفته

Technology Plan  (NETP()7107) 
شخصنة التعمم بأنو التعميم الذي يتم فيو تحسين أسموب التعمم والمنيج التعميمي 

فقد تختمف أىداف التعمم والمحتوى التعميمي )وتسمسمو(  وفقا الحتياجات كل متعمم. 



 

353 

 أ.د. زينب محمد حسن خميفة               Personalized learningشخصنة التعمم     

باإلضافة إلى ذلك ، تتاح أنشطة التعمم التي تكون ذات  بناًء عمى احتياجات المتعمم.
 ، مدفوعة بمصالحيم وغالبا ما تكون ذاتية البدء.معنى وذات صمة بالمتعممين 

(2017)The Friday Institute for Educational Innovation at 
North Carolina State University : وعرف  

شخصنو التعمم بأنو التعمم الذي يتطور حسب  احتياجات التعمم لكل متعمم ، 
ت الخاصة بمختمف ومصممة خصيًصا لتفضيالت تعممة ، وفقا  لالحتياجا

في بيئة مخّصصة بالكامل  ، قد تتغّير أىداف التعّمم والمحتوى حسب  المتعممين.
 الطريقة والسرعة الخاصة بكل متعمم .

 Bill & Melinda Gates Foundation, the Michael and Susanوعرفت
Dell Foundation, and EDUCAUSE             (7107 ) 

لتعمم الذي يؤدي إلى تسريع تعمم الطالب من خالل شخصنة التعمم بأنيا  ا
 -ماذا ومتى وكيف وأين يتعمم الطالب  -تخصيص البيئة التعميمية التي تميز 

و يمكن لمطالب الحصول عمى  لمتعامل مع ميارات واحتياجات كل طالب عمى حدة.
 ممكية التعمم الخاص بيم ، مع تطوير عالقات عميقة وشخصية مع بعضيم البعض ،

 ومع معممييم وغيرىم من المتعممين األكثر خبره .
 عالقه شخصنة التعمم بالتعمم التكيفي والفردي والمتنوع والقائم عمي الكفاءة

الموارد البشرية أو الرقمية  حديد: تستخدم التكنولوجيا لت التعمم التكيفي .0
 لممتعممين بناًء عمى احتياجاتيم الفريدة

 وتيرة التعمم لتمبية احتياجات الطالب الفردية: يتم تعديل  التعمم الفردي .7
: يتقدم المتعممون من خالل مسار تعمم يعتمد عمى  التعمم القائم عمى الكفاءة .3

قدرتيم عمى إثبات الكفاءة ، بما في ذلك التطبيق وخمق المعرفة جنبا إلى 
 جنب مع الميارات والترتيبات

  .احتياجات الطالب الفردية: يتم تعديل نيج التعمم لتمبية  التعمم المتنوع .4
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 األسس التي يقوم عميها شخصنة التعمم
بتصميم تجارب تعميمية تتماشى لو يسمح لكل متعمم بحيث تخصيص التعمم  .0

 وواىتمامات ووميارات واحتياجاتمع 
لذلك  تعتمد عمى ما يعرفو وكيف يتعمم بشكل أفضل كل متعمم  خطة تعمم .7

شراكو  الفرديةالمتعمم بناء عمى احتياجات  تنوع التوجيياتت  الدرجات تقدير في  وا 
 حريو التعمم وتعدديو ثقافو اآلخرين  .3
جداول وتصميم   المحتوى الرقمي واألدوات بطريقة ىادفةالتكنوجيا و استخدام  .4

  رئيسية مرنة ومقصودة
 مكونات التعمم المشخصن

يشجع  - انعكاس الطالب والممكية .0
انعكاس الطالب المستمر عمى ممكية 

 مم.التع
ُينِشر  - القرارات المستندة إلى البيانات .7

 جمع البيانات بشكل متكرر و القرارات والتجمعات التعميمية
تسمح المواد التعميمية بالمسار المتميز  - المحتوي الرقمي  واألدوات المرنة .3

 والسرعة وميام األداء
 ف التعمميتوافق التعميم مع احتياجات الطالب المحددة وأىدا -التعميم الموجو  .4

 دور التكنولوجيا في شخصنه التعمم
تعتمد أنظمة التعمم المشخصنة عمى تكنولوجيا الذكاء االصطناعي الذي يصمم 
نموذج يحدد خبرات المتعمم ونقاط القوه والضعف بيدف تقييم الوضعية الحالية لو 
بشكل فردي ومن ثم يوفر إرشادات تستيدف تمك الوضعية، ويحدث ذلك عمى 

 مرحمتين:
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 المرحمة األولي :
تكشف أنظمة التعمم المشخصنة المفاىيم الخاطئة والشائعة التي تعترض المتعمم 
عند أي خطوة عمى طريق التعمم. ومن ىذا المنطمق، يصبح النظام قادرا عمى تقديم 

 .المالحظات والدعم الذي يتعمق غالبا بالمسألة التي يعمل عمييا الطالب
 المرحمة الثانية

المواد المناسبة لمطالب في إطار العمل وفقا لما يعرفو المتعمم وما اختيار  
يتم تجزئة مجاالت التعمم إلى عناصر مختمفة وصوال إلى  يجيمو. وفي ىذا اإلطار

 الميارات األساسية في كل مجال.
 وبناء عمى ذلك

يصبح الطمبة قادرين عمى التركيز عمى تنمية الميارات التي يفتقرون إلييا  .0
 .يحتاجونيا بشكل مطرد في مسيرتيم الدراسية والتي 

توفر التكنولوجيا لمطالب فرًصا لمحصول عمى ممكية تعمميم. ويتم تصميم  .7
 التعمم حسب تفضيالت التعمم لدييم ،

توفر التكنولوجيا لمطالب فرًصا لمحصول عمى ممكية تعمميم. ويتم تصميم  .3
 التعمم حسب تفضيالت التعمم لدييم ،

الطالب بجدران غرفيم الدراسية فيما يتعمق بالوصول إلى المعمومات ال يمتزم  .4
 والمعرفة والخبراء
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 أنظمه ومنصات تدعم شخصنه التعمم
تأخذ  منياكل  خالل التعمم التكيفي وجمع بيانات تحميالت المتعمم.ويتم ذلك من 

 .نيجا مختمفا
  Knewton أوال :

وتتعاون مع مزودي الخدمات التعميمية لدعم  نفسيا كمنصة تعمم تكيفية.تقدم  
جمع البيانات ،  -من خالل عممية من ثالث خطوات  تطويرىا التفاعمي والتفاعمي.
بتحميل المحتوى والمتعممين ، مما  Knewtonيقوم  -واالستدالل ، والتخصيص 

 يسمح لشركائيم بإنشاء المواد التعميمية األكثر فاعمية.

  aNewSpringثانيا : 
تعميمي متكامل يتيح لممطورين إنشاء دورات تعمم تكيفية. استنادا إلى  نظامىو 

تحدد نتائج أنشطة  وكمال أنشطة محددة.إأىداف التعمم ، فإنو يطمب من المتعممين 
 .التعمم لكل متعمم مسار و تعمم ىذه التقدم نحو تحقيق أىداف التعمم ال
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   Easygeneratorثالثا برنامج :
لمتأليف اإللكتروني المستند إلى السحاب إلنشاء دورات تتكيف مع  ىو برنامج 

و لمتعمم التكيفي ى Easygeneratorنيج  تقدم المتعممين استناًدا إلى نتائج التقييم.
وبناًء عمى نتائج  حول إكمال المتعمم من التقييمات المسبقة لتحديد الفجوات المعرفية.

التقييم ، فإنو يوجو المتعممين إلى المحتوى لتحسين مستويات المعرفة حيثما توجد 
 ثغرات.

 EduVaultمنصة 
  خالل التعمم التكيفي وجمع بيانات تحميالت المتعمم.ويتم ذلك من 

من خالل حافظات التعميم اإللكتروني التي يديرىا الطالب والتي تعتمد عمي  سجل 
التعمم المستمر وتساعد الطالب عمي تطوير الوعي الذاتي المطموب لوضع أىداف 
نجازاتيم ؛  التعمم الخاصة بيم ؛ التعبير عن آرائيم حول نقاط قوتيم وضعفيم وا 

 وتحمل المسؤولية عنيم. 
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 مميزات شخصنه التعمم 
باستخدام األدوات المناسبة ، يمكن تحديد 
الفجوات في التعمم التي تعرقل التقدم بسرعة أكبر  

زيادة , مما يسمح لممتعممين بإغالق ىذه الفجوات
  مستوى االختيار والمسؤولية الشخصية لمطالب في العممية التعميمية.

، فإنيم يميمون إلى اكتساب المزيد من يتم إعطاء المتعممين مزيًدا من الخيارات  .0
ممكية تعمميم وتطوير العقميات األكاديمية ، واستراتيجيات التعمم ، وسموكيات 

 التعمم ذاتية التنظيم الضرورية لتحقيق األىداف المباشرة والتعمم مدى الحياة
 المناسب  لكل متعمم ، فيكون لدي  جميع المتعممين الوقت الالزم يتم ضبط التعمم .7

 وكفاءه التعمم . لموصول ألي مستوي  اإلتقان
يؤدي إنشاء بيئات تعميمية مخصصة لكل متعمم إلى توفير كل ما يحتاجو المتعمم  .3

لمنجاح ، بغض النظر عن العنصر أو العرق أو المغة األولى أو الثقافة أو الخمفية 
 االجتماعية االقتصادية أو القدرات البدنية أو العقمية أو الجغرافيا.

يكون التعميم مدعوًما بالتكنولوجيا ، فيمكن لممتعممين تمقي المزيد من التعميقات  .4
المتكررة والفورية من خالل التقييمات التكوينية ، واالختبارات ، والفحوصات لفيم 

 النتائج المقدمة لممعممين والمتعممين في الوقت الفعمي.
ديل الموارد الموجودة بسيولة يستطيع المعممون استخدام التكنولوجيا لتحديد أو تع .5

أكبر ،و يمكن لممعممين من بناء عالقات أقوى وأعمق مع كل متعمم وتوفير 
المزيد من الموارد لمتعامل مع التحديات التي تقابل المتعممين. وىذا يمكن أن 

 يعزز شعوًرا أكبر باالنتماء بين الطالب ومعممييم
لمتعممين من تمقي المزيد من التعميقات يكون التعميم مدعوًما بالتكنولوجيا فيمكن ا .6

 المتكررة والفورية من خالل التقييمات التكوينية ، واالختبارات ، والفحوصات
 وصول النتائج المقدمة لممعممين والمتعممين في الوقت الفعمي. .7
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 عناصر تصميم شخصنه التعمم

 


